
 

 

1 

 
 

Številka: 2006/2013 
Datum: 18. 9. 2013 

 
Z A P I S N I K  

 
6. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 18. 9. 2013 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   5. krog 
 
Izključenemu igralcu Benda Damjan (NK Litija), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 

zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter 

členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Babid Admir (ND Slovan), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 

rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Šabid Adnan (ND Črnuče), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 

rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

MNZ liga 3. krog 

 

Izključenemu igralcu Svilar Branko (AŠK Bravo), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 

rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

1. Mladinska liga  3. krog 

 

Izključenemu igralcu Vončina Gašper (NK Dolomiti), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
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2. Mladinska liga  3. krog 

 

Izključenemu igralcu Kladnik Nik (NK Termit Moravče), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Ajdarpašid Adnan (NK Calcit Kamnik), ki je storil prekršek v čisti situaciji 

za dosego zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 

19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Husejnagid Emir (ND Črnuče), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Černivec Blaž (ND Črnuče), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

1. Kadetska liga  3. krog 

Izključenemu igralcu Gospeti Matic (NK Litija), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 

rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva pisna izjava 

in njegova predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Čučid David (NK Litija), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 

zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter 

členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. Pri izreku kazni se je 

upoštevala igralčeva pisna izjava. 

 

1. Liga starejši dečki 3. krog 

Na tekmi med ekipama MNC Vrhnika – ŠD Kolpa, je bil zaradi večkratnega protestiranja na 

sodniške odločitve, žalitve sodnika in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za 

rezervne igralce odstranjen predstavnik ekipe ŠD Kolpa Stopar Vinko, zato se mu na podlagi 

člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/ 12 DP NZS izreka »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN 

DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« za dobo ENEGA (1) meseca. Kazen mu začne teči 

18. 9. 2013 in se mu izteče 17. 10. 2013. 
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4. liga mlajši dečki 3. krog 
 

Ekipi NK Črni Gradben, ki iz neupravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 14. 9. 

2013 z ekipo NK Dol, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/4 

TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €. 

 

ZAOSTALI PRIMERI 
 

Cicibani U-8  1. skupina  1. krog 

 

Disciplinski sodnik je prejel zahtevani pisni izjavi ekipe NK Roltek Dob in NK Calcit Kamnik. Na 

podlagi zbranih dejstev se je odločil, da se v zvezi s členom 37/1 DP NZS disciplinski postopek 

ustavi, ekipi pa se opozori, da v bodoče delajo v skladu s Tekmovalnimi propozicijami.   

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 
 
 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (6. krog) ne bo pravočasno poslal  poročila o 
tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ  Ljubljana 
disciplinsko obravnavan. 

 
 
PRAVNI POUK: Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe MNZ Ljubljana v 

roku treh dni od objave zapisnika disciplinskega sodnika na spletni strani MNZ Ljubljana Pritožba je 

pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v 

višini 160€. 

 
 


